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गैरआवासीय नेपाली संघ 
महिला फोरमको कायय व्वस्था सम्बन्धी ननयमावली, २०२१ 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्बरट पररर्त भएको ममततिः २०२१ जुलरई १७ 

 

प्रस्तावना: ववमभन्न मुलुकहरुमर र्हेकर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्हरुमर बबद्ध  मिहलर ्रततततनिध  मरर्ा त 
ववश्वभर्ीकर गरै्बवरसीय नेपरली मिहलरहरुलरई संयोजन गरै्द नेपरल र् नेपरलीको हीतको लरिग मिहलरहरुको 
सरमूिहक ्रतयत्नलरई व्यवष्ट्थित र् ्रतभरवकरर्ी परना सञ्जरल ववथतरर् गनाको लरिग गैर्बवरसीय नेपरली संघ 
मिहलर र्ोर्मको गठन र् मिहलर र्ोर्मको करया ्रतणरली बनरउनकर लरिग बरञ्छनीय भएको हु र्दर अन्तर्राष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद्ले गरै्बवरसीय नेपरली संघको ववध रन २००३ (२०२१ संशोध न सिहत) को र्दर्र १७.६ को िर्दएको 
अिध करर् ्रतयोग गर्ी यो तनयमरवली बनरएको छ ।  
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 

(१) यी तनयमहरुको नरम “गरै्बवरसीय नेपरली संघ मिहलर र्ोर्म करयाव्यवथिर सम्बन्ध ी 
तनयमरवली, २०२१” र्हेको छ ।  

(२) यो तनयमरवली अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले तनणाय गरे्को ममतत बरट लरगू हुनेछ । 
२. पररभाषााः 

ववषय वर ्रतसङ्गले अकको  अिा नलरगेमर यस तनयमरवलीमरिः  
(क) "संघ" भन्नरले गरै्बवरसीय नेपरली संघलरई जनरउनेछ । 
(ख) "ववधान" भन्नरले गरै् बवरसीय नेपरली संघको ववध रन २००३ (२०१७ संशोध न सिहत) लरई 

जनरउनेछ ।  
(ग) "अन्तरायष्ट्रिय समन्वय पररषद्" भन्नरले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्लरई जनरउनेछ । 
(घ) "अन्तरायष्ट्रिय काययकारी सचिवालय" भन्नरले संघको अन्तर्राष्ट्रिय करयाकरर्ी सििवरलयलरई 

जनरउनेछ । 
(ङ) "राष्ट्रिय समन्वय पररषद्" भन्नरले संघको र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्लरई जनरउ ने छ । 
(ि) "फोरम" भन्नरले गैर्बवरसीय नेपरली संघ मिहलर र्ोर्मलरई जनरउनेछ । 
(छ) "महिला संयोजक" भन्नरले संघको मिहलर संयोजकलरई जनरउनेछ । 
(ज) "िेत्रीय महिला संयोजक" भन्नरले संघको के्षत्रीय मिहलर संयोजकलरई जनरउनेछ । 
(झ) "िेत्रीय महिला उपसंयोजक" भन्नरले संघको के्षत्रीय मिहलर उपसंयोजकलरई जनरउनेछ । 
(ञ) "महिला प्रनतननचध" भन्नरले र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षर्दको मिहलर संयोजक वर मिहलर 

्रततततनिध लरई जनरउनेछ । 
३. फोरम गठनको उद्देश्य: 

ववश्वभर्ी छरर्एर् र्हेकर गरै्बवरसीय नेपरली मिहलरहरुलरई संयोजन गरै्द नेपरल र् नेपरलीको िहतको 
लरिग मिहलरहरुको सरमुिहक ्रतयत्नलरई व्यवष्ट्थित र् ्रतभरवकरर्ी बनरउन मिहलरको सरझर संजरल ववथतरर् 
गने र्हेको छ । र्ोर्म नेपरलकर वपतछडिएकर मिहलरहरुको जीवनथतर् उकरथन सकृय भूममकर तनवराह 
गनेछ । 
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फोरम गठनाः  
(१) अन्तर्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर मिहलर संयोजकको नेततृ्वमर एक मिहलर र्ोर्मको गठन गरर्ने 

छ । 
(२) मिहलर र्ोर्ममर अन्तर्रष्ट्रिय समन्वय परर्षर्दकर के्षत्रीय मिहलर संयोजक,  के्षत्रीय मिहलर 

उपसंयोजक र् ववमभन्न रे्दशकर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर मिहलर ्रततततनिध  सर्दथय र्हनेछन ्।  

(३) र्ोर्मको गठन अन्तर्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद् करयासममतत गठन भएको ममततले ३ मिहनर मभत्र 
गरर्सक्नु पने छ । 

(४) र्ोर्म गठन सम्बन्ध मर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्लरई मिहलर संयोजकले गठन भएको 
जरनकरर्ी िर्दए पश्िरत ्र्ोर्म गठन भएको मरतननेछ ।  

(५) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर पर्दरिध करर्ी तिर सर्दथय सल्लरहकरर्को रुपमर र्हने छन ्। 
४. फोरमको काम, कतयव्य र अचधकार: 

(१) ववध रनको उपर्दर्र २२.७ मर भएको ्रतरवध रन अनुसरर् र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर मिहलर 
्रततततनिध लरई सम्बष्ट्न्ध त के्षत्रको के्षत्रीय मिहलर संयोजक तिर के्षत्रीय मिहलर उपसंयोजकस गको 
समन्वयमर संयोजन गने, बविध क वववर्ण मलने, मिहलरस ग सम्बष्ट्न्ध त ववमभन्न करयाक्रमहरु 
तय गने । 

(२) ्रतत्येक र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर मिहलर ्रततततनिध हरुले ब–बफ्नो मुलुकमर र्हेकर 
मिहलरहरुलरई सम्बष्ट्न्ध त के्षत्रकर के्षत्रीय मिहलर उपसंयोजक तिर के्षत्रीय मिहलर संयोजक मरर्ा त 
एकककृत गरे्र् मिहलर सम्बन्ध ी सर्ोकरर्कर करयाक्रमरु सञ्िरलन गने ।  

(३) नेपरलमर र्हेकर वपतछडिएकर मिहलरहरुलरई सरमरष्ट्जक, बििाक, मशक्षर, थवरथ्य र् 
उद्यमशीलतरमर उनीहरुको पहु ि पुर् यरउनकर लरिग नेपरल सर्करर्, सर्ोकरर्वरलर संघ 
संथिरहरुस ग सहकरया गर्ी उनीहरुको तरमलमको लरिग बवश्यक सरध न श्रोत उपलव्ध  गर्रउन 
कक्रयरशील र्हने । 

(४) नेपरलमर र्हेकर तनम्न बय भएकर मिहलरहरुको मशक्षर र् उद्यमशीलतरको ववकरसको लरिग 
छरत्रबदृ्िध  ्रतर्दरन गना बििाक श्रोत जुटरउने करया गने । 

(५) मिहलर शसष्ट्क्तकर्णको लरिग करयाहरु सञ्िरलन गने । 
(६) मिहलरहरुलरई बफ्नो हक अिध करर्को लरिग जरगर्ण गर्रउने खरलकर करयाहरु सञ्िरलन गना 

सहकरया र् सहयोग गने । 
(७) नेपरलको हरे्क तह र् के्षत्रहरुमर उनीहरुको पहु ि र् सहभरगीतरको लरिग नेपरल सर्करर् र् 

सर्ोकरर्वरलरहरुस ग सहकरया र् समन्वय गने । 
(८) र्ोर्मले ्रतत्येक ३ मिहनरमर एक पल्ट तनयममत रुपमर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर र्ोर्मले 

गरे्कर करयाहरुको ्रतगतत वववर्ण पेश गने । 
(९) ववश्वमर र्हेकर नेपरली मिहलरहरुको संजरललरई एकतरबद्ध  र् सकृय बनरउनको लरिग मिहलर 

सम्मेलन तिर गोरठीहरु संिरलन गने । 
(१०) र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर मिहलर ्रततततनिध को पर्द रर्क्त भएमर बर की अविध को लरिग रर्क्त 

पर्दमर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को मिहलर र्ोर्मकर संयोजकले सम्बष्ट्न्ध त के्षत्रकर के्षत्रीय मिहलर 
संयोजक तिर के्षत्रीय मिहलर उपसंयोजक मरर्ा त र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्हरुस ग समन्वय गरे्र् 
ियनको लरिग बवश्यक पहल गने छ । 
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(११) गैर्बवसीय नेपरली संघ र् कुनै पक्ष बीि मिहलरहरुस ग सम्वष्ट्न्ध  समझर्दरर्ीपत्रमर हथतरक्षर् गनुा 
परे्मर समझर्दरर्ी पत्रको ्रतकृतत हेर्ी सम्बष्ट्न्ध त के्षत्रकर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर मिहलर 
संयोजक वर के्षत्रीय मिहलर संयोजक तिर के्षत्रीय मिहलर उपसंयोजक र् सम्बष्ट्न्ध त मुलुकको 
मिहलर ्रततततनिध लरई सहभरगी गर्रउनु पनेछ ।  

(१२) थिरनीय थतर्कर संघ संथिरस ग समझर्दरर्ीपत्रमर हथतरक्षर् गनुा परे्मर सो रे्दशको र्रष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद्को अयकयक्षस ग पर्रमशा मलनु पनेछ । यथतर समझर्दरर्ी पत्रमर मिहलर संयोजक, 
सम्बष्ट्न्ध त के्षत्रको के्षत्रीय मिहलर संयोजक तिर के्षत्रीय मिहलर उपसंयोजक र् र्रष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद्बरट तनवरािित मिहलर ्रततततनिध हरुलरई पतन हथतरक्षर् गना सहभरगी गर्रउनु पनेछ ।  

(१३) नेपरलकर वर अन्तर्राष्ट्रिय थतर्कर संघसंथिरस ग समझर्दरर्ी पत्रमर हथतरक्षर् गनुा परे्मर 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् मिहलर संयोजकले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को अयकयक्षस ग 
पर्रमशा मलनु पनेछ । यथतर समझर्दरर्ी पत्रमर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् मिहलर संयोजकलरई 
पतन हथतरक्षर् गना सहभरगी गर्रईनेछ ।  

(१४) ववध रनको र्दर्र २२.७ अनुसरर् र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को मरतहतमर र्ही सम्वष्ट्न्ध त रे्दशको 
मिहलर ्रततततनिध को अगुवरईमर बन्ने मिहलरहरुको संजरल तिर ववभन्न मुलुकहरुमर मिहलर 
र्ोर्मको गठन गना तिर व्यवथिरपन गना सम्बष्ट्न्ध त के्षत्रको के्षत्रीय मिहलर संयोजक र् के्षत्रीय 
मिहलर उपसंयोजकलरई परर्िरलन गनुा पनेछ । 

(१५) र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को थतर्मर बयोजनर गरर्ने मिहलर सम्वन्ध ी करयाक्रमको संयोजन 
र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्बरट तनवरािित मिहलर ्रततततनिध ले सम्बष्ट्न्ध त के्षत्रको के्षत्रीय मिहलर 
संयोजक तिर के्षत्रीय मिहलर उपसंयोजकस ग समन्वय गरे्र् गनुा पनाछ ।  

(१६) हरे्क र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले बफ्नो मुलुकमर मिहलर ्रततततनिध   संयोजकको ियन गर्दरा 
कष्ट्म्तमर पुर्र करयाकरल अिवर २ वषाको लरिग ियन गनाको लरिग मिहलर र्ोर्मले अनुर्ोध  गने 
छ ।  र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर मिहलर ्रततततनिध को पर्द रर्क्त भएमर बरंकी अविध को लरिग 
रर्क्त पर्दमर मिहलर र्ोर्मकर के्षत्रीय संयोजक तिर के्षत्रीय मिहलर उपसंयोजकले बफ्नो के्षत्र 
मभत्रकर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्हरुस ग समन्वय गरे्र् ियनको लरिग बवश्यक पहल गना 
सक्नेछ । 

(१७) र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद् तिर सम्बष्ट्न्ध त के्षत्रकर के्षत्रीय मिहलर संयोजक तिर के्षत्रीय मिहलर 
उपसंयोजकको र्रय सल्लरह बमोष्ट्जम र्ोर्मको बिरर् संिहतर तिर बकरर् तनध रार्ण गना सक्नेछ 
। 

५. फोरमको बैठक:  
ववमभन्न के्षत्रकर के्षत्रीय मिहलर संयोजक, के्षत्रीय मिहलर उपसंयोजक र् ववमभन्न र्रष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद्कर मिहलर ्रततततनध हरुसंग समन्वय, सहकरया गर्ी संिरलन भएकर गततवविध हरु बररे् अयकयरविध क 
हुनको लरिग तीन मिहनमर कष्ट्म्तमर एक पटक थकरइप वर संिरर्कर अन्य मरयकयमबरट मिहलर 
संयोजकले अतनवरया रुपमर र्ोर्मको वैठक बह्वरन गनुा पनेछ । 

६. बैठकको ननर्यय:  
मिहलर संयोजकले वैठकमर भएकर तनणायहरुको मरईन्यूट वैठक सककएको ममततले र्दईु हप्तर मभत्र 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर पेश गनुा पने छ । 
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७. बैठक सम्बष्ट्न्ध प्रक्रिया: 
(१) र्ोर्मको बैठकको अयकयक्षतर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को मिहलर संयोजकले गनेछ । 

संयोजकको अनुपष्ट्थिततमर संयोजकले तोकेको व्यष्ट्क्तले गनेछ ।  
(२) बैठकको ्रतततवेर्दन र् तनणाय ववद्युततय अमभलेखमर र्रखखने छ । 
(३) यस तनयमरवलीमर नपरे्कर कुर्रहरु गैर्बवरसीय नेपरली संघको ववध रनको बध रर्मर र्ोर्मले 

तनणाय गरे् बमोष्ट्जम हुनेछ । 
८. वववरर् वा प्रनतवेदन पेश गननय पननाः  

र्ोर्मले सम्परर्दन गरे्को करम करर्वरहीको वववर्ण वर ्रतततवेर्दन ्रतत्येक मिहनर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद् समक्ष पेश गनुा पनेछ ।   

९. काययववचध बनाउने अचधकाराः 
यो तनयमरवली करयरान्वयन गना र्ोर्मले बगश्यक करयावविध  बनरउन सक्नेछ र् त्यथतर करयावविध हरु 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्बरट थवीकृत भए पतछ ्रतरर्म्भ हुनेछन ्। 

१०. ननदनशन हदन सकनेाः  
(१) अन्तर्राष्ट्रिय करयाकरर्ी सििवरलयले र्ोर्मद्वरर्र गरर्ने करम करर्बरहीको सम्बन्ध मर र्ोर्मलरई 

बवश्यक तनरे्दशन िर्दन सक्नेछ । 
(२) उपर्दर्र (१) बमोष्ट्जम िर्दएको तनरे्दशन परलन गनुा र्ोर्मको कताव्य हुनेछ ।  

११. बाधा अड्काउ फन काउाः  
यस तनयमरवली अनुसरर् करया गर्दरा कुनै बरध र, अड्करउ पना बएमर त्यथतो बरध र अड्करउ अन्तर्राष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद्ले ववध रनस ग नबरखझने गर्ी रु्करउन सक्नेछ ।  

१२. यसै ननयमावली बमोष्ट्जम िननेाः  
     यस तनयमरवलीमर लेखखएकर कुर्रहरुको हकमर यसै तनयमरवली बमोष्ट्जम हुनेछ ।  
१३. खारेजी र बजाउाः   

(१) मिहलर र्ोर्मको करयाव्यवथिर सम्बष्ट्न्ध  तनयमरवली, २०१९ खररे्ज गरर्एको छ । 
(२) मिहलर र्ोर्मको करयाव्यवथिर सम्वन्ध ी तनयमरवली, २०१९ बमोष्ट्जम भए गरे्कर करम करर्बरही 

यसै तनयमरवली बमोष्ट्जम भए गरे्को मरतननेछ ।   
 

 
 

।।समरप्त। 
 


